ملجكة "عشاق هللا"

نعم أحبك ..
أضحً أللجكك

اإلصدار الثانً

الحب األعظم

www.ushaaqallah.com

مجلت الينبوع
إصذار دوري من مولع عشاق هللا
لجمٌع الحقوق محفوظة لموقع عشاق هللا

اإلصدار الثانً

ملجكة "عشاق هللا" www.ushaaqallah.com
facebook ushaaq allah
www.ushaaqallah.com

Facebook

لكمراسكة أضغط هنا

لجمٌع الحقوق محفوظة لموقع"عشاق هللا"

ممالت العذد

لكمرسكة :إضغط هنا

الوحثح األعظن...ص 5 -2

من الملة

كلماث من رهة
ا

أٌات من األنجٌل الشرٌف ،ومن القرأن
الكرٌم ،أحادٌث و أقوال مأثورة ..ص 6

أعلى هراتة الىعً اإلنسانً ص 8-7

شخصيت العذد

لصائذ و أشعار

األم ترٌسا ..ص 01-01

أهدي ههجتً
الحسٍن تن هنصىر الحالج ..ص 02

نفحاث صوفيت
الحسٍن تن هنصىر الحالج
شهٍد العشق اإللهً..ص 04-03

لصت معبرة
الولك و وزٌره..ص 05

سؤال و جواب
سؤال وجىاب ....ص 06

صورة و تعليك
صىرج و تعلٍق ..ص 06

دعاء
دعاء ..ص 07

إتصل بنا :أضغط هنا

www.ushaaqallah.com

ممالت العذد:
المحبة األعظم
ي عظٌم؛ اتخذ شكل تفجٌر مهول لكنٌسة قبطٌة فً
بدأت سنة  3122على إٌقاع َد ِو ّ
مصر َخلّف وراءه  32قتٌبل و  97جرٌحا .ال أحد ٌعرف لحد اآلن الجهة التً كانت
وراء هذا الفعل الشنٌع ،لكن أغلب األصابع تشٌر إلى المتطرفٌن اإلسبلمٌٌن .وقد أدت
هذه الجرٌمة النكراء إلى تف اقم الصراع بٌن المسٌحٌٌن والمسلمٌن ،الشًء الذي كان
على األرجح ٌخطط له اإلرهابٌون الذٌن دبروا هذا التفجٌر.
فبل ٌكاد ٌمر ٌوم دون أن نسمع أخبارا عن أحداث إرهابٌة فً مكان ما من الشرق
األوسط .ففً العراق ٌسقط العدٌد من ضحاٌا االنفجارات ،وفً تونس ومصر ٌعلو
صوت ال مظاهرات الصاخب مخلفا وراءه قتلى وجرحى فً كل االتجاهات .وفً لبنان
ٌحتقن الوضع ٌوما عن ٌوم .وفً الٌمن ٌتم إعدام الرهائن األجانب .أما الصراع
اإلسرائٌلً الفلسطٌنً فٌبدو أن ال نهاٌة له ...والقائمة طوٌلة .لكن السؤال هو :أٌن هللا
وسط كل هذه األحداث الدامٌة واآلالم؟
المسٌحٌون والمسلمون -الشٌعة والسنة و
الدروز والصوفٌة -كلهم ٌتكلمون باسم هللا.
الصراع فً الشرق األوسط ٌتفاقم بٌن
مجموعات تزعم كلها امتبلك الحقٌقة.
هذه الرغبة فً أن ٌكون المرء على صواب
بٌنما اآلخرون على خطأ هً رغبة دفٌنة
فً النفس اإلنسانٌة .فأغلب الحروب قد
وقعت بٌن مجموعات متدٌنة.
إذ على مدى قرون من التطاحن والصراع
صورة لمتظاهرٌن رافعٌن القرأن الكرٌم
كان كل طرف ٌحاول أن ٌبرهن أن
و الكتاب المقدس بعد أحداث األسكندربة
"هللا معه" وبجانبه ،حٌث لم ٌكن غرٌبا
أن ٌبدأ كل واحد من الطرفٌن الحرب
بالصبلة هلل ،ثم ٌتركون للمعركة أن تحسم نتٌجة صواب أو خطأ أحد الطرفٌن.
كمثال على ذ لك نذكر الحروب الشهٌرة التً استمرت لقرون بٌن المسٌحٌٌن
والمسلمٌن ،وهً المسماة بالحروب الصلٌبٌة .حٌث كانت الجٌوش الصلٌبٌة تنطلق من
أوروبا إلى الشرق األوسط باسم الدٌن ،متعللة بتحرٌر مدٌنة القدس .لكن حمامات الدم
التً خلفتها وراءها ال زالت تثقل كاهل الذاكرة الجماعٌة للطرفٌن.
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لكن وسط الظبلم ٌحدث أن ٌشرق دائما ضوء ٌبعث
األمل فً القلوب .فقبل  011سنة ظهر راهب إٌطالً
اسمه فرنسٌس من مدٌنة أسٌزي ،رافق الجنود
الصلٌبٌٌن إلى مصر .لكن كان هدفه مختلفا ألنه كان
شخصا محبا للسبلم .فهو ٌقول فً دعاء أطبقت شهرته
اآلفاق ،وردده المبلٌٌن من المؤمنٌن منذ  011سنة:
ًا زب اجعلني أداة سالم لك،
فحيث جكىن الكساهيت ،اجعلني أشزع اإلاحبت؛
وحيث ًكىن ألاذي ،اجعلني أشزع الغفسان؛
إهما بالعطاء ًكىن ألاخر؛
وحيث ًكىن الشك ،اجعلني أشزع ؤلاًمان؛ وبغفسان أخطاء آلاخسٍن ،هحصل
وحيث ًكىن اليأس ،اجعلني أشزع ألامل؛
على الغفسان؛
وحيث ًكىن الظالم ،اجعلني أشزع الىىز؛
وباإلاىث هىلد من جدًد في
وحيث ًكىن ألاس ى ،اجعلني أشزع الفسح؛
الحياة ألابدًت.
فرانسٌس أسٌزي

أيها السيد السماوي،
أعطني أال أسعى إلى طلب اإلاىاساة ،بل أن أسعى إلى مىاساة غيري؛
أال أسعى إلى أن ًفهمني الىاس ،بل أن أفهمهم؛
أال أسعى إلى أن ًحبني آلاخسون بل أن أحبهم.

أقام فرنسٌس وسط الجنود الصلٌبٌٌن وهم
ٌحاصرون مدٌنة دمٌاط .وفً أحد األٌام شق
طرٌقه وسط صفوف الجنود متجها صوب
مكان إقامة ملك مصر الذي كان اسمه الملك
الكامل .لم ٌكن الوصول إلى الملك سهبل،
لكن فرنسٌس استطاع الوقوف أما هذا الملك
الذي أعجب بكبلمه ورسالته عن المحبة،
فأكرم وفادته وسمح له بالعبور إلى مدٌنة
القدس محمبل بهداٌا عدٌدة.

صورة لفرانسٌس أسٌسً مع المكك الكامل
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أٌضا ،قبل سبع سنوات ،وبالضبط فً  5فبراٌر من سنة
 2772تجرأت األم تٌرٌزا على قول ما ال ٌستطٌع قوله
إال القلٌلون ،وذلك أمام  2111شخصا كان من بٌنهم
الرئٌس األمرٌكً بٌل كلٌنتون وزوجته ،ونائبه آل غور
وزوجته .كان الجمٌع ٌعرف مقدار ما قدمته األم تٌرٌزا
من تضحٌات لكً تصبح جدٌرة بأن ٌنصت العالم لما تقوله.
فً ذلك الٌوم اختارت اإلشارة إلى شخص فرنسٌس
األسٌزي وصبلته الشهٌرة ،حٌث قالت:

األم ترٌزا

ٌ
"وهحن هجخمع اليىم للصالة سىٍاً ،جدز بىا أن هبدأ بدعاء ٌعكس بشكل جيد ما
ًخىقعه السيد اإلاسيح مىا .فقد اسخىعب فسوسيس ألاسيزي كلماث السيد اإلاسيح هره،
فكان أن اوعكست حياجه في هرا الدعاء البسيط...وإوي أحساءل دائما فيما إذا كان
الىاس في شمن فسوسيس ألاسيزي قبل  088سىت ٌعاهىن هفس اإلاصاعب التي وعاهيها
ُ
فلى َ
ص ِ ّل به سىٍا"
اليىم .أظن أن البعض مىكم ٌعسف دعاء السالم هرا—
باإلضافة إلى تصاعد موجة الصراع فً الشرق األوسط ،لمسنا بوادر وعً جدٌد فً
مستهل السنة الجدٌدة .ففً لٌلة عٌد المٌبلد فً مصر تجند اآلالف من المسلمٌن فً
شكل درع بشري حول الكنائس المسٌحٌة لحماٌتها من الهجمات اإلرهابٌة المحتملة.
وخبلل ذلك رفع المسلمون شعارات من قبٌل "نموت سواء أو نحٌا سواء" لم تحدث
أٌة اعتداءات إرهابٌة فً عٌد المٌبلد ،لكن تضامن المسلمٌن كان مؤشرا جدٌدا على
استعداد المسلمٌن للتضحٌة فً سبٌل المسٌحٌٌن إخوانهم فً الوطن واإلنسانٌة.
سييييييٌداا مسييييييكماا
ٌتظيييييييياهرن أميييييييييام
كنٌسيييييييية رافعييييييييٌن
شييييعاراا تقييييول" :
كنائسيييينا المصييييرٌة
نحمٌهييا مسيييكمٌن و
مسٌحٌٌن بألجسيامنا
وليييين نسييييم ألحييييد
بالتهيييييياون بنييييييا أو
العبيييييييث بمقيييييييدراا
بكدنا.
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وفً السنة الماضٌة سمعت قصة مؤثرة جدا .فبٌنما أحد رجال الشرطة ٌقوم بعمله،
أثارت انتباهه جلبة وأصوات عراك .كانت هناك مجموعة منحرفٌن ٌحاولون
اغتصاب فتاة وحٌدة .وقبل أن ٌتدخل الشرطً كان لدٌه خٌاران إما طلب تعزٌزات
أمنٌة وانتظار التدخل إلى حٌن وصول تلك التعزٌزات ،أو التدخل فورا إلنقاذ الفتاة
من بٌن براثن تلك الوحوش البشرٌة الهائجة .انحاز الشرطً الشجاع إلى الخٌار
الثانً ،وتقدم بكل ما ٌملك من قوة إلنقاذ الفتاة .وهو ما نجح فً القٌام به ،لكنه خبلل
ذلك تلقى طعنات أودت بحٌاته .فكان بالفعل مثاال عظٌما للتضحٌة.

" ُم َب َاز ٌك َش ْعبي م ْ
ص ُس"...
ِ ِ

من سفر أشعيا النبي 52 -91

س ألَ َح ٍد َم َح َّب ٌة أَ ْع َظ ُم مِنْ
لقد قال سٌدنا عٌسى المسٌح قولة عظٌمة عن التضحٌة" :لَ ٌْ َ
ح َّبائِهِ ".فالسٌد المسٌح لم ٌأت لكً ٌؤسس دٌانة
َه ِذ ِه :أَنْ ٌَ ْب ِذل َ أَ َح ٌد َح ٌَا َت ُه فِدَى أَ ِ
جدٌدة ،أو لتقسٌم المجتمعات على نفسها .كان هدفه األسمى هو إنهاء حالة الغربة
الروحٌة لدى اإلنسان التً ابتدأت منذ خروج آدم من الجنة ،ومصالحته مع هللا
الخالق ،وقد حقق ذلك بواسطة مثال التضحٌة والفداء الذي أعطاه أمام التارٌخ
والبشرٌة مهٌبا بنا احتذاء ذلك المثال والسٌر على خطاه.
بقلم  :أبو دانٌال
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كلماث من رهة:
(مثل عربً)

 الجود بالنفس أقصى غاٌة الجود
س ألَ َح ٍد َم َح َّب ٌة أَ ْع َظ ُم مِنْ َه ِذ ِه :أَنْ ٌَ ْب ِذل َ أَ َح ٌد َح ٌَا َت ُه
" لَ ٌْ َ
فِدَى َ ِ
ح َّبائِ ِه".

( من الكتاب الشرٌف)
إنً امرؤ عافى إنائً شركه
وأنت امرؤ عافى إناؤك واحد
أتهزأ منً أن سمنت وأن ترى
بجسمً شحوب الحق والحق جاهد
أفرق جسمً فً جسوم كثٌرة
وأحسو قراح الماء والماء بارد
(من الشعر العربً)
كنت بدءا و فً البدء كان الفقٌر

متّ كً ٌؤكل الخبز باسمً لكً ٌزرعونً مع الموسم
كم حٌاة سأحٌا ففً كل حفره
صرت مستقبال صرت بذره
ب دمً
درت جٌال من الناس فً كل قل ٍ
قطرة منه أو بعض قطرة
)بدر شاكر السٌاب)
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من الملة:
التضحٌة :أعكى مراتب الوعً اإلنسانً
إذا كان العقل من أبرز وأهم الخصائص التً تمٌز اإلنسان ،فهناك أٌضا الكثٌر من
القٌم األخرى التً تمٌزه بصفة استثنائٌة عن عالم الحٌوان .من بٌن هذه القٌم
العظٌمة ،بل وأكثرها فرادة نذكر قٌ مة التضحٌة التً تسمو بالوجود اإلنسانً إلى
أعلى مراتب الخصوصٌة .فالتضحٌة هً خرق للنظام الغرٌزي الحٌوانً فً
اإلنسان ،وذلك لكونها تعصف مثبل بالحب الغرٌزي للحٌاة لدى اإلنسان حٌن ٌقرر
أن ٌجود بحٌاته فً سبٌل إنسان آخر؛ إنها إذاً سموّ فوق الطبٌعة ،وانتصار لئلنسان
على العالم ،وللروح على الجسد.
لكن الت ضحٌة تتطلب الوعً بقٌمة أخرى ال تقل أهمٌة عنها هً قٌمة الفداء .هل
ٌمكن تصور التضحٌة بدون فداء .هل ٌمكن تصور التضحٌة بدون طرف نضحً
من أجله ،أي نفدٌه؟ بالطبع ال ! فالتضحٌة والفداء وجهان لعملة ذهبٌة واحدة.
وعلٌهٌ ،مكن تعرٌف التضحٌة على أنها استعداد الفرد لفداء شخص ٌحبه ،أو أٌة
أشٌاء أخرى مادٌة و معنوٌة عزٌزة علٌه ،بحٌث قد ٌصل هذا االستعداد للفداء
درجة الموت فً سبٌل تحقٌق التضحٌة .كما أن التضحٌة مهما اختلفت من ثقافة
إلى أخرى ،فإنها ترتبط على الدوام بتحقٌق هدف سام .بل ٌمكن قٌاس درجة الوعً
الحضاري للشعوب بمدى أهمٌة قٌمة التضحٌة وحضورها لدى هذه الشعوب.
وقد خاض الكثٌرون من علماء الحضارة والنفس فً مسألة التضحٌة ولم ٌختلف
تعرٌفهم لها كثٌرا عما قلناه .فهذا عالم النفس أدلر ٌقول أن التضحٌة سلوك ٌمٌز
أسلوب الحٌاة التً ٌعٌشها مجتمع ما ،حٌث ٌبلغ الفرد فٌه أعلى مراتب الوعً
بإنسانٌته ،أي فردا خبلقا ٌ تخطى عقبات الحٌات و ظروفها .وٌقول رولومً أن
التضحٌة نزوع الشخص ألن ٌعطً معنى لحٌاته ،حسب المبادئ والقٌم التً
ٌعٌشها ،وذلك لتجاوز كل القٌود والمعٌقات التً تقف عائقا أمام تحركه.
كما أن الكثٌر من األدٌان تمٌزت بالحضور القوي للتضحٌة ضمن شعائرها ،خاصة
األدٌان السماوٌة التً أضفت قدسٌة خاصة على التضحٌة منذ أبً األنبٌاء سٌدنا
إبراهٌم الخلٌل الذي أمره هللا تعالى بالتضحٌة بابنه ،ثم بعد أن رأى مقدار طاعته
افتدى االبن بكبش لكً ٌُضحى به بدال عن االبن ،وهً شعٌرة ال زال المسلمون
ٌُحْ ٌُونها كل عام إلى ٌومنا هذا..
(التكملة بالصفحة التالٌة)
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من الملة:
لكن ٌمكن القول أن التضحٌة والفداء بلغا تجلٌّهما األسمى فً اإلٌمان المسٌحً
الذي ٌنبنً أساسا على اإلٌمان بموت سٌدنا عٌسى المسٌح على الصلٌب فداء
للبشرٌة من العذاب األبدي .ألن القصد الخاص أو الهدف المعٌن لذلك الموت
العظٌم الذي لم ٌسبقه مثٌل فً التارٌخ هو الحصول على الغفران لآلخرٌن من
الخطٌئة المتجذرة فً النفس البشرٌة منذ عصٌانها هلل وطردها من جنة الفردوس.
وهو ما نطالعه بوضوح شدٌد فً اإلنجٌل:
"ألن هذا هو دمً الذي للعهد الجدٌد الذي ٌُسفك من أجل كثٌرٌن لمغفرة الخطاٌا".
(كانت هذه كلمات السٌد المسٌح خبلل العشاء األخٌر( (اإلنجٌل حسب متى :32
.)30
ت لٌُخدم بل ل ٌَخدم ول ٌَبذل
وقال السٌد المسٌح أٌضا "ألن ابن اإلنسان أٌضاً لم ٌأ ِ
نفسه فدٌة عن كثٌرٌن( ".اإلنجٌل حسب مرقس )25 :21
" وأنا أضع نفسً عن الخراف"( .اإلنجٌل حسب ٌوحنا )25 :21
"لهذا ٌحبنً اآلب ألنً أضع نفسً آلخذها أٌضا ً .لٌس أحد ٌأخذها منً بل
أضعها أنا من ذاتً" (اإلنجٌل حسب ٌوحنا  10: 17و.)20
واحتفاال بهذه القٌمة اإلنسانٌة العظٌمة نخصص لها هذا العدد الجدٌد
من مجلة الٌنبوع حٌث ستطالعون قصصا للتضحٌة قام بها عظماء
مثل فرنسٌس األسٌزي واألم تٌرٌزا .وأٌضا حكاٌات أخرى وأشعارا
ومقاالت عن التضحٌة .وٌتزامن صدور هذا العدد مع ما تعرفه
الساحة العربٌة على الخصوص من أحداث جسٌمة تتطلب من اإلنسان
العربً استحضار هذه القٌمة العالٌة فً كل تحرك شخصً أو
جماعً ،أو أي قرار من القرارات ،ألن االستعداد للتضحٌة هو صمام
األمان أمام كل انزالق نحو الفوضى واألنانٌة.
نادر عبد األمٌر

لمراسكة " نادر عبد األمٌر " أضغط هنا
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شــخصــيــت الــعـــذد :األم تريزا
أسمها الحقٌقً هو (أجنٌس جونكزا بوٌاكسٌو) ولدت
فً  39آب  2721فً سكوبٌه عاصمة مقدونٌا من
أبوٌن ألبانٌٌن  .عندما بلغت سن الـ  20عاما ً التحقت
بدٌر فً أٌرلندا ،وبعد عام واحد أرسلها الدٌر إلً
كالكوتا فً الهند لتقوم بتدرٌس مادة الجغرافٌا
فً المدارس التابعة للدٌر.
وعندما رأت حالة الفقر فً الهند نذرت ما تبقً من
عمرها لخدمة الفقراء والمعدمٌن والمرضً هناك .
فً عام  2729تركت العمل مع مؤسسة رهبانٌتها
األم ترٌزا
وأسست مدرستها الخاصة فً األحٌاء الفقٌرة فً كالكوتا .
وفً عام  2720حصلت علً الجنسٌة الهندٌة وحصلت
" ٌ-لجب أن ٌعرف
علً أذن حكومً خاص لمساعدة الفقراء الذٌن ٌموتون
الفقراء أننا نحبهم"
من الجوع فً شوارع الهند .
األم ترٌزا
أصبح اسمها (األم ترٌزا) وعاشت فً أكواخ كالكوتا
فأرتبط اسمها بتلك المدٌنة .
و فً عام  2751أسست جمعٌة "مرسبلت المحبة" لمعاونة مرضً السل التٌتانوس،
والمرضً الذٌن نبذهم المجتمع ،وأسست العدٌد من أماكن اإلٌواء لهؤالء المحتاجٌن،
كما بنت عدة دور لؤلٌتام واألطفال المشردٌن وألحقتهم بالمدارس لتعلٌمهم ،أمتد
نشاط الجمعٌة وأسست عدة فروع فً الهند وخارج الهند.
و فً عام  9191حصلت علً جائزة
نوبل للسالم ورفضت أن ٌقام لها حفل
تكرٌم بهذه المناسبة وطلبت إرسال
األموال المخصصة للحفل إلً المعدمٌن
فً كالكوتا لبناء منازل لهم .
األم ترٌزا مع الرئٌس األمرٌكً رٌلجان و زولجته

التتمة الصفحة التالٌة
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األم تريزا

األم ترٌزا

و قد حاربت اإلجهاض ودعت إلً رعاٌة
األطفال اللقطاء ورفعت شعار:
" إذا كنتم ال ترٌدون طفلكم أعطونً إٌاه ".
و فً عام  2703أثناء حصار بٌروت وبٌنما كل
العالم ٌشجب وٌندد اتخذت موقفا ً عملٌا ً فذهبت
إلً بٌروت واجتازت الحصار وأخرجت 51
طفبلً معرضٌن للموت ونقلتهم إلً مكان أمٌن
بعٌداً عن القتال.

"  -اخترا أن أكون فقٌرة ألن الفقر بالنسبة لً مرادف لكحرٌة .إن
ما ٌستطٌع الغنً أن ٌحصل عكٌه بقوة المال نقدمه نحن بمحبة
وعاطفة وحنان إلً لجمٌع المحتالجٌن .إننا نقدمه حبا ً هلل"
األم ترٌزا
لم تمٌز فً عملها بٌن المسٌحً والمسلم والهندوسً فمبدأها أن رسالة هللا وحبه
ٌجب أن ٌصل إلً جمٌع البشر ببل تفرقة بسبب الجنس أو الدٌن أو اللون .
رحلت عن العالم فً  2779بعد أن غرست فً أكثر من  2111راهبة مباديء
رسالتها وحبها للفقراء واألطفال المشردٌن وأمتد عمل المؤسسات التً أسستها
بعد وفاتها.

ملجموعة من الراهباا
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األم تريزا
لقد كانا مثالً ساطعا ً لتحول حب هللا إلً حب اإلنسان للجاره

من المؤكد أن قلب تلك السٌدة قد امتؤل بحب
هللا فتبلشً حب المال من حٌاتها وأخذت
من هللا بدالً منه المحبة اإللهٌة لكل البشر
(من كل األجناس واألدٌان) فاهلل ٌحب البشر
جمٌعا ً وقد سكب فً قلبها حبه للبشر فنشرت
ذلك الحب حولها وخاصة لمن ٌحتاجونه من
الفئات المعذبة والمحتاجة للحب والتً ال
تجد أي حب مثل المرضً والفقراء وأطفال
الشوارع.
 كانت رسالتها أن تقول لهؤالء الجوعً للحب أنه ٌوجد من ٌحبهم وهو هللاوأنها تنقل لهم هذا الحب بطرٌقة عملٌة بمساعدتهم .فاهلل الذي ٌحب وٌرعى
هؤالء المحتاجٌن أستخدم تلك العاشقة هلل لتوصٌل حبه للمحتاجٌن للمسة
حنان وٌد المعونة والمساعدة.
 هذه السٌدة ومن خبلل حبها وعشقها هلل تركت ما ٌمكن أن ٌراه اإلنسانالعادي مكسبا ً فً الحٌاة ،لتقدم كل حٌاتها لخدمة من ٌحبهم هللا.

دعاء لألم ترٌزا:
الكهم أرنا فً كل ما حولنا
كم هً عظٌمة وكثٌرة إنعاماتك عكٌنا
أعطنا أن ندرك كم تحب وتعطف عكى خكٌقتك
التً بدونك ما كان لها حٌاة
ٌا رب أعطنا أن نحب كل خكٌقتك
ونقدم لهم كل حب وإحسان
متعكمٌن منك ٌا مصدر كل حب.
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لصائذ و أشعار:
أهدي مهلجتً
الحسٌن بن منصور الحبلج
إن الحبٌب الذي ٌرضٌه سفك دمً
دمً حالل له فً الحل والحرم
ٌا المئمً ال تلمنً فً هواه فلــــــو
عاٌنت منه الذي عاٌنت لم تلم
ٌطوف بالبٌت قوم لو بجارحة
باهلل طافوا لغناهم عن الحرم
ضحى الحبٌب بنفس ٌوم عٌدهم
والناس ضحوا بمثل الشاء والنعم
للناس حج ولً حج الى سكنً
تهدى الضاحً وأهدي مهجتً ودمً.

المزٌد من القصائد واألشعار بموقع عشاق هللا
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نفحاث صوفيت:

الحسٌن بن منصور الحالج
شهٌد العشق اإللهً

لم تشدنً شخصٌة فً تارٌخ التصوف اإلسبلمً مثل شخصٌة الحسٌن بن منصور
الحبلج شهٌد العشق اإللهً .فقد عاش هذا الصوفً المسلم فً النصف األخٌر من
القرن التاسع المٌبلدي وبداٌة القرن العاشر ( )733-050وتتلمذ على أبرز شٌوخ
عصره كسهل بن عبد هللا التستري ،وعمرو بن عثمان المكً ،والجنٌد ،حتى كان ما
كان من ذٌوع صٌته و ِع َظم شأنه بسبب سٌرته ومجاهداته ال ّشاقة وكبلمه الذي كان
ٌبدو خارجا عما ألفه معاصروهُ ،ث َّم نضجه وعمقه وصدقه فً بوحه الذي انتهى به
إلى محنته الشهٌرة من سجن وعذاب وصلب.
وأبرز ما استثارنً فً هذا الرجل الربانً العظٌم مسألتان أساسٌتان هما:
 مجاهدته لنفسه بشكل منهجً فاق المتقدمٌن والمتأخرٌن من أهل الزهد التصوفكتجل أسمى لهذه المجاهدة.
 توسله بحقٌقة الصلٌب ًَ
وإذا كنت أركز على هاتٌن المسألتٌن فؤلنهما ٌلقٌان ضوءا كاشفا على حقائق عظٌمة
وعمٌقة لمستها وأنا أطالع اإلنجٌل الشرٌف ،ورأٌت لؤلسف الكثٌرٌن من أتباع السٌد
المسٌح -سبلمه علٌنا -ال ٌعٌرونها كبٌر اهتمام مع أنها حقائق محورٌة كما سنرى.
هاتان المسألتان ٌلخصهما خبر هام من أخبار الحبلج رواه شخص اسمه الحسٌن بن
حمدان حٌث ٌقول :سمعت الحسٌن (الحبلج) ٌقول فً سوق بغداد:
أال أبلغ أحبائً بأ َ َّننً
ركبت البحر وانكسر السفٌ َن ْه
ففً دٌن الصلٌب ٌكون موتً
وال البطحا أرٌد وال المدٌِ َن ْه
فتبعته ،فلما دخل داره كبّر ٌصلً فقرأ الفاتحة والشعراء إلى سورة الروم ( )...فلما
سلم قلتٌ :ا شٌخ تكلمت فً السوق بكلمة ( )...ثم أقمت القٌامة هاهنا فً الصبلة ،فما
قصدك؟ قال :أن تقتل هذه الملعونة ،وأشار إلى نفسه.
فقول الحبلج ":أن تقتل هذه الملعونة ثم إشارته إلى نفسه" تعبٌر صرٌح على األهمٌة
الكبٌرة التً كان ٌولٌها لمسألة مجاهدة النفس ،أي إخضاعها لعملٌة تروٌض صارمة
قصد كبح غرائزها وجماح شهواتها ،والتدرج بها فً مراتب الزهد حتى تبلغ أعلى
المراتب التً هً مرتبة الفناء محبة وعشقا فً الذات اإلالهٌة.
(التتمة الصفحة التالٌة)
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نفحاث صوفيت
والنفس التً ٌعنٌها الحبلج هنا هً الجسد البشري الحً بكل شهواته ونزقه ونزواته
ورغائبة التً تشغل النصٌب األوفر من حٌاة المرء الٌومٌة وال تفتأ تتناسل وتتكاثر
وتتقوى حتى تنتهً باستعباده استعبادا كلٌا .لذلك نعتها الحبلج بالملعونة وقصد خبلل
حٌاته إلى إذاللها وكسر شوكة جبروتها ألنه كان ٌرى عن صواب أنها تقف حجر
عثرة أمام رغبته الملحة فً اكتساب الهوٌة الربانٌة التً كان ٌطمح إلٌها كل زاهد
ومتصوف ،أي الوالدة الجدٌدة من فوق كما عبر عنها سٌدنا المسٌح.
من هنا جاء الربط من طرف الحبلج فً سٌاق الخبر أعبله بٌن مجاهدة النفس وحقٌقة
الصلٌب كما شهد بها فً البٌتٌن المذكورٌن .وهو ما ٌبٌن بوضوح تام ومباشر أن
الحبلج تعرف بعمق على شخص السٌد المسٌح -سبلمه علٌنا -وأدرك جوهر رسالته
بشكل ال ٌترك مجاال للمجادلة .ألٌس هو القائل أٌضا:
اقتلونً ٌا ثقاتً
إن فً قتلً حٌاتً
حٌاتً ومماتً فً
وحٌاتً فً مماتً
أنا عندي محو ذاتً
المكرمات من أجل
وأٌضا قوله:
س َكنًِ
للناس َح ٌّج ولً َح ٌّج إلى َ
ُت ْهدى األضاحً وأهدي مهجتً و َدمًِ
وكذلك صبلته قبل موته:
" هؤالء عبادك قد اجتمعوا لقتلً تعصبا لدٌنك وتقربا إلٌك ،فاغفر لهم ،فإنك
لو كشفت لهم ما كشفت لً لما فعلوا ما فعلوا ،ولو سترت َع ِّنً ما سترتَ
عنً ما سترت عنهم لما ابتلٌت بما ابتلٌتُ  ،فلك الحمد فٌما تفعل ولك الحمد
فٌما ترٌد".
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لصت معبرة :
الملك و وزٌره
كان ألحد الملوك الوثنٌٌن وزٌراً ،وكان ذلك الوزٌر أمٌنا ً ومخلصاً وعاق ً
بل
ومدبراً ،و لذلك كان الملك كثٌراً ما ٌجالسه وٌحادثه وٌستشٌره .وذات ٌوم بٌنما كانا
ٌتناقشان و ٌتجادالن عن التضحٌة قال الملك" إنً ملك عظٌم  ،إن أردت أن أحقق
غرضا ً ما فإنً آمر أحد خدامً أن ٌؤدي ما ٌلزم لتحقٌق هذا الغرض ،ودون أن
أتعب أو حتى أتحرك فلٌس فً كل هذا الكون ما ٌدفع ملك أن ٌضحً و لٌس هناك ما
ٌستحق التضحٌة من أجله .فطلب الوزٌر من الملك أن ٌمهله ثبلثة أٌام و بعدها ٌكمبل
هذا النقاش.
خرج الوزٌر من عند الملك  ،وذهب إلى أحد النحاتٌن الماهرٌن وأمره أن ٌصنع
تمثاالً من الخشب ٌماثل فً حجمه وهٌأته حجم وهٌئة "ابن الملك "الطفل البالغ من
العمر سنتٌن ،وذهب الوزٌر سراً إلى خادمة فً القصر الملكً كانت هً المكلفة
بالعناٌة باألمٌر الصغٌر والتجول به فً عربته الخاصة فً حدائق القصر .وقال
الوزٌر لتلك الخادمة":اسمعً ...خذي هذا التمثال وألبسٌه مبلبس مشابهة تماما ً
مبلبس األمٌر الصغٌر ،وضعٌه فً المركبة الملكٌة الصغٌرة ...وسٌكون جبللة الملك
وأنا نتنـزه فً حدائق القصر ،غداً فً الساعة الخامسة مساء ...وعندما ترٌننً قد
رفعت ٌدي الٌسرى إلى أعلى ،إقلبً العربة وأسقطً التمثال الخشبً فً البركة ،وال
تخشى عقابا ً" ...وفً الغد فً الساعة الخامسة مساءً ،كان الملك جالسا ً مع وزٌره
المسٌحً بجوار البركة ٌتحادثان .وطالب الملك وزٌره بتكمله الحدٌث عن التضحٌة
كما وعد ،وكانت الخادمة مقبلة فً تلك اللحظة تدفع العربة الملكٌة التً ٌجلس فٌها
تمثال األمٌر الصغٌر .وعندئذ رفع الوزٌر ذراعه الٌسرى ،فقلبت الخادمة العربة
وسقط التمثال فً الماء ،وكان منظره ٌشبه تماما ً منظر األمٌر الصغٌر ...فلم ٌتمالك
الملك نفسه ،وجرى بسرعة نحو البركة وانبطح لٌنتشل "ابنه" من الغرق! ولكنه
سرعان ما اكتشف أنه تمثال ال أكثر،فاندهش ،وتساءل فً غضب ...فهدّأه الوزٌر
قائبلً" :لقد تم هذا كله بأمري وتدبٌري" ....ثم سأله "ولكن لماذا لم تأمرنً ٌا موالي
أنا أو أي واحد من الخدم أن ننزل ونخلص ابنك..؟؟" فأجاب الملك " المحبة األبوٌة
هً التً دفعتنً إلى ذلك وكٌف أقعد عن خبلص ابنً وآمر غٌري بتخلٌصه..أنا
أضحً بنفسً من ألجكه ؟؟" فقال له الوزٌر" :جاللة الملك ال شئ ٌقال فً التضحٌة
بعد ما قلته أنت.
"أحمدك ٌا هللا ربً ألنك أنا الودود الرحٌم  ،فإذا كان هذا ما فعكه الوثنً القاسً
من ألجل أبنه  ،فما بالك تصنع أنا من ألجكنا"
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صورة و تعليك:

راسكونا بالجمل تعكٌق عكى هذه الصورة و سننشر أفضل ثالث تعكٌقاا العدد
القادم .لكمراسكة  :أضغط هنا

سؤال و جواب:
س :هل من التضحٌة أن ٌفلجر شخص نفسه فً سبٌل هللا ؟
أخوكم فً هللا...مسلم
ج:
الجابة بالقطع ال.
هللا سبحانه و تعالى هو من وهبنا الحٌاة و هو وحده من له الحق فً
إستردادها و لٌس بأٌدي أنفسنا
وال تنسى الٌه الكرٌمة " .وال تلقوا بأٌدٌكم إلى التهلكة "..سورة البقرة
عزٌزي :
التضحٌة هو ان تقدم ما تملك حتى " ذاتك" لكً ٌحٌا الخرون.
أما التفجٌرات اإلنتحارٌة و ما شابه ذلك فهً أن تقتل نفسك و الخرٌن
بهدف شخصً أنانً وهو دخول الجنة و التً لو فكروا للحظات لدركوا
أنه ال ٌدخلها من قتل نفس بدون وجه حق.
تحٌاتً
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دعاء:
الكهم أرنا فً كل ما حولنا
كم هً عظٌمة وكثٌرة إنعاماتك عكٌنا
أعطنا أن ندرك كم تحب وتعطف عكى خكٌقتك
التً بدونك ما كان لها حٌاة
ٌا رب أعطنا أن نحب كل خكٌقتك
ونقدم لهم كل حب وإحسان
متعكمٌن منك ٌا مصدر كل حب.

أمٌن .
فرانسٌس السٌزي

الخوة العزاء  :تقبلوا تحٌات فرٌق عمل عشاق هللا ٌ ،سعدنا تلقى تعلٌقاتكم
على هذا العدد  ،وإذا كان لدٌكم أي إقتراحات او أسمئلة او مشاركات من
فضلك إضغط هنا :مجلة عشاق هللا

